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Mesto Levoča v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, podľa zákona č.135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších zmien a doplnkov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., podľa zákona č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vydáva pre územie mesta Levoča

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA LEVOČA
č. 6/2018
ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Levoča v dňoch
07.07. - 08.07.2018.
Článok 1.
Úvodné ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov rozhodlo a uznieslo sa na tomto Všeobecnom
záväznom nariadení (ďalej len nariadenie).
Článok 2.
Predmet a rozsah úpravy
1. Mesto Levoča týmto nariadením upravuje podmienky státia, parkovania a odťahovania motorových vozidiel na území mesta
Levoča.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov, vlastníkov a vodičov motorových a prípojných vozidiel, ktorých
vozidlá
sa
nachádzajú
v
čase
od 07.07. do 08.07.2018 na území mesta Levoča.

Článok 3.
Státie a parkovanie na verejných priestranstvách a pozemných komunikáciách
1. Na miestnych komunikáciách, ostatných verejných priestranstvách mesta Levoča a štátnej ceste III/3225 je povolené státie a
parkovanie všetkým motorovým vozidlám, ak nie je ďalej uvedené inak a ak to nevylučujú iné predpisy alebo dopravné
značenie.
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Článok 4.
Parkovacie miesta
Na parkovanie a státie motorových vozidiel slúžia miestne komunikácie včítane medziblokových sídliskových
komunikácií
a štátna
cesta
III/3225,
ak
to
nie
je
v
rozpore
s pravidlami cestnej premávky a stojace vozidlá nebudú vytvárať prekážku cestnej premávky.
Článok 5.
Zvláštne užívanie pozemných komunikácií a ostatných verejných priestranstiev
Na užívanie pozemných komunikácií a ostatných verejných priestranstiev na iné účely ako je státie a parkovanie je
potrebné povolenie Okresného úradu Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciách (pre štátnu cestu III/3225)
a Mesta Levoča (pre užívanie miestnych komunikácií a ostatných verejných priestranstiev).
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Článok 6.
Odťahovanie vozidiel
Ak vozidlo, ktoré bolo označené za prekážku cestnej premávky neodstráni urýchlene sám vodič (prevádzkovateľ), odstráni
vozidlo na jeho náklady odťahová služba. O tom, či vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky a o jeho odtiahnutí, rozhoduje v
súlade
so zákonom č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušník Policajného zboru SR.
Ak vozidlo tvorí prekážku v riadnom užívaní iného verejného priestranstva v zmysle tohto nariadenia, alebo je ohrozený
život, zdravie, prípadne hrozí škoda na majetku, rozhodne o odstránení vozidla príslušník PZ a odtiahnutie vozidla zabezpečí
firma poverená výkonom tejto činnosti.
Prekážkou v riadnom užívaní verejného priestranstva sa pre účely tohto nariadenia rozumie vozidlo:
a) ponechané na mieste, kde bráni užívaniu priestranstva na ten účel, pre ktorý bolo priestranstvo zriadené,
b) ponechané
na
pozemných
komunikáciách
a
verejných
priestranstvách
v
súlade
s platnými predpismi, ak si odstraňovanie vyžaduje verejný záujem,
c) ktorému hrozí poškodenie a je možné odstránením vozidla poškodeniu predísť.
Odtiahnuté
vozidlo
bude
umiestnené
v
areáli
Technických
služieb
mesta
Levoča
na Kežmarskej ceste.
Za úkony spojené s prípravou na odtiahnutie vozidla, za odtiahnutie, umiestnenie, stráženie a iné nutné, odstránením vozidla
vyvolané náklady sú vodičovi (prevádzkovateľovi) účtované poplatky podľa skutočných nákladov.
Poplatky za tieto úkony sa spoplatňujú podľa platných predpisov.
Odtiahnuté vozidlo bude vydané vodičovi, prevádzkovateľovi, alebo inej oprávnenej osobe, keď táto preukáže svoju
totožnosť, oprávnenosť nároku, prípadne splnomocnenie a zaplatí stanovený poplatok za odstránenie, stráženie vozidla atď..
Vozidlo
sa
vydá
i
v prípade, keď žiadateľ nemôže zaplatiť v hotovosti a prevezme poštovú poukážku (faktúru) s vyúčtovaním. Pri neuhradení
za uvedené výkony je firma oprávnená vymáhať tento nedoplatok súdnou cestou alebo spíše so žiadateľom súhlas s dohodou
o zrážkach zo mzdy v zmysle ustanovenia § 551 Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.
Úhrady zahraničných majiteľov vozidiel sa inkasujú v hotovosti.
Ak sa prevádzkovateľ vozidla dostaví na miesto, z ktorého sa vozidlo má odtiahnuť v čase:
a) keď ešte nebolo naložené na odťahovacie vozidlo a práce neboli začaté, vydá sa prevádzkovateľovi po zaplatení
nákladov spojených s jazdou odťahovacieho vozidla účtované zo stanovišťa odťahovej služby podľa bodu 6.
b) keď
už
bolo
naložené
na
odťahovacie
vozidlo
alebo
práce
začali,
dopraví
sa
na najbližšie miesto, kde nemôže tvoriť prekážku cestnej premávky, tam sa vydá prevádzkovateľovi, ktorý musí
preukázať svoju totožnosť, potvrdiť úkony vykonané odťahovou službou a zaplatiť poplatok podľa bodu 6.
Článok 7.
Zodpovednosť za škody pri odťahovaní a strážení motorových vozidiel
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Zodpovednosť za škody spôsobené pri odtiahnutí alebo strážení vozidla budú uplatňované v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Porušenie
tohto
nariadenia
bude
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 8.
Sankcie
sankcionované

v

zmysle

zákona

č.

372/1990

Článok 9.
Záverečné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa na tomto nariadení č.6/2018 uznieslo uznesením č.

39/49 dňa 21.6.2018.
2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v mestskom zastupiteľstve a
účinnosť dňom 07.07.2018.
3. Toto nariadenie stráca platnosť a účinnosť dňa 08.07.2018.

JUDr. Lýdia Budziňáková
zástupkyňa primátora

Dátum zverejnenia VZN: 22.06.2018

Dátum zvesenia VZN: 06.07.2018

Zb.

